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Uma das maneiras de olhar o ofício de produzir 
informações sociais. econômicas e territoriais é como arte de 
descrever o mundo. Estatísticas e mapas transportam os fenômenos 
da realidade paro esca las apropriadas à perspectiva de nossa visão 
humana e nos permitem pensar e agir à distância. construindo 
avenidas de mão dupla que juntam o mundo e suas Imagens. Maior o 
poder de síntese dessas representações. combinando. com precisão. 
elementos dispersos e heterogêneos do cotidiano. maior o nosso 
conhecimento e a nossa capacidade de compreender e transformar o 
realidade. 

Visto como arte. o ofício de produzir essas informações 
reflete a cultura de um País e de suo época. como essa cultura vê o 
mundo e o torna visível. redefinindo o que vê e o que hó poro se ver. 

No cenório de contínuo inovação tecnológica e mudança 
de culturas da sociedade contemporânea. os novas tecnologias de 
informação - reunindo computadores. telecomunicações e redes de 
informação - aceleram aquele movimento de mobilização do mundo 
real. Aumenta a velocidade da acumulação de informação e são 
ampliados seus requisitos de atualização. formato - mais flexível. 
personalizado e interativo - e. principalmente. de acessibilidade. A 
plataforma digital vem se consolidando como o meio mais simples. 
barato e poderoso paro tratar a informação. tornando possíveis 
novos produTos e serviços e conquistando novos usuários. 

Acreditamos ser o ambiente de converso e controvérsia 
e de troco entre os diferentes disciplinas. nas mesas redondas e 
sess;ões temáticos das Conferências Nacionais de Geografia. 
Cartografia e Estatístico e do Simpósio de Inovações. aquele que 
melhor ens~a o aprimoramento do consenso sobre os fenômenos a 
serem mensurados para retratar o sociedade. a economia e o 
Territóno nacional e sobre os prioridades e formatos dos informações 
necessórias para o fortalecimento da cidadania. a definição de 
políticas públicas e a gestão político - administrativa do País. e poro 
criar uma sociedade mais justa. 

Simon Schwartzman 
Coordenador Geral do ENCONTRO 
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Uma nota sobre as estatísticas de comércio exterior1 

1. Introdução 

Honorio Kum.e2 

Maio de 1966 

No Brasil, os dados sobre o desempenho das exportações e importações de 
mercadorias são elaborados e diwlgados, respectivamente, por dois órgãos 
governamentais: 

a) pelo Departamento de Operações de Comércio Exterior, da Secretaria de 
Comércio Exterior, do Ministério da Indústria, do· Comércio e do Turismo 
(DECEXlSECEXlMICT); e 

b) pela Coordenação-Geral de Tecnologia e Sistemas de Informação, da Secretaria 
da Receita Federal, do Ministério da Fazenda (COTEC/SRFIMF). 

Estas informações são disponíveis em três formatos: 

a) com periodicidade mensaL através das pnblicações Balança Comerciai 
Brasileira e Relatório de Importações, preparadas, respectivamente, pelo 
DECEXlSECEX e pela COTEC/SRF. Geralmente estes informes são acompanhados com 
interesse pela imprensa e pelos analistas de co$mtura econômica; 

b) com periodicidade anual, por intermédio da publicação Brasil - Comércio 
Exterior - Exportação, Vols. 1,2 e 3, 1988 e Brasil- 1987 - Exportação (últimos anos 
disponíveis), ambos diwlgados anteriormente pela extinta Carteira de Comércio Exterior 
(CACEX) do Banco do Brasil e Comércio Exterior do Brasil-Importação, Vols. 1, fi e 
III; 1991 (último ano disponível), organizado pela SRFIMF. Sobre a exportação, não 
sabemos se os dados voltarão a ser editados. No caso de importação, a publicação está 
sendo mantida, sendo diwlgada com atraso; 

c) por tabulação especial a pedido do interessado, desde que não implique em 
quebra de sigilo comercial, como os dados sobre preços obtidos pelas firmas, nome e 
endereço dos fornecedores ou compradores, entre outros. Estas solicitações devem ser 
feitas diretamente ao DECEXlSECEX e à COTEP/SRF; 

1 Esta nota foi preparada para a seção temática Estatísticas de Comércio Exterior -

Conferêucia Nacional de Estatística, a ser realizada no dia 31 de maior de 1996, no 

Encontro Nacional de Produtores e Usuários de Informações Sociais, Econômicas e 

Territoriais, promovido pelo ffiGE. 

2 Do IPEAlD1PES e da UERJIFCE. 



d) por acesso eletrônico, conhecido como sistemas ALICE e LINCE, mas de 
acesso limitado aos órgão públicos. 

Nesta nota procuraremos avaliar as duas publicações mensais: Balança 
Comercial Brasileira e Relatório de Importações, com o objetivo de verificar a utilidade 
das informações divulgadas e apresentar sugestões que permitam ampliar as informações 
disponíveis e propiciar uma melhor análise do setor externo da economia brasileira 

Além desta breve introdução, a nota é dividida em três partes. As Seções 2 e 3 
descrevem, respectivamente, de forma bastante resumida, os principais indicadores do 
desempenho das exportações e das importações publicados mensalmente. Por último, a 
Seção 4 apresenta uma lista de sugestões para fàcilitar a análise e a compreensão do 
desempenho do comércio exterior brasileiro. . 

2. As estatísticas de exportação 

A Balança ComerciaI BrasileiraS, publicada mensalmente pelo DECEX/SECEX 
e geralmente diwlgada cerca de 20 dias após o mês vencido, apresenta uma análise 
detalhada do desempenho do comércio exterior, com ênfase sobre as vendas externas, e 
uma série de quadros com diversas informações adicionais (ver no Anexo, um resumo dos 
principais indicadores adicionais). 

As principais informações disponíveis correspondem ao valor, à participação e às 
variações absolutas e relativas referentes ao mês anterior da publicação e nos acumulados 
no ano e em 12 meses das seguintes~: 

a) exportação, importação, saldo comercial e corrente de comércio (exportação 
mais importação); 

b) exportação média por dia, que permite conigir as eventuais· flutuações 
decàlTentes do número de dias úteis no mês (dados referentes ao mês nos últimos seis 
anos); 

c) exportação por grupo de produtos, segundo o grau de elaboração: básicos, 
industrializados (serrrimanufa:turados e mann.fàturados) e operações especiais; 

d) em cada um dos grupos citados anteriormente são destacados os produtos de 
maior e os de menor taxa de crescimento. Os produtos não são definidos por uma 
classificação uniforme, isto é, alguns correspondem a 10 dígitos (suco de laranja), outros a 
seis dígitos (cigarros) ou 4 dígitos (couros e peles), da Nomenclatura Brasileira de 
Mercadorias - Sistema Harmonizado (NBM-SHt; 

3 Estas informações são baseadas na Balança Comercial Brasileira, Departamento de 

Operações de Comércio Exterior, Secretaria de Comércio Exterior, Ministério da Indústria, 

do Comércio e do Turismo (DECEXlSECEXlMICT), fevereiro, 1996. 

4 Até o nível de 6 dígitos, NBM-SH é equivalente à Nomeclatura Comum do Mercosul (NCM-SH). 



e) exportação por principais blocos econonncos (União Européia, A1adi, 
Mercosul), zonas geográficas (EUA, Ásia, etc.) e países do G7; e 

t) exportação por principais países consumidores e os produtos mais importantes; 

3. As estatísticas de importação 

O Relatório de Importações5, publicado men.qJmente, pela COTEC/SRFIMF, 
apresenta uma breve descrição do desempenho das importações brasileiras no mês de 
referência, com base nas seguintes informações: 

a) valor das importações totais no mês, no acmmt1ado do ano, nos dois últimos 
anos; 

b) valor e participação percentual das importações acumulados no ano das 20 
principais mercadorias, ao nível de quatro dígitos; 

c) valor e participação perceutual das importações, segundo as modalidades 
cambiais e os prazos de pagamento; 

As compras externas brasileiras em sua quase totalidade são feitas com remessas 
de divisas, i~o é, com cobertura cambia1. No entanto, uma parcela pequena, inferior a cerca 
de 2%, co~ndente a tnmsações especiais, são realizadas sem cobertura cambial. 

As importações com cobertura cambial são agrupadas segundo a forma de 
pagamento. Cerca de 96% são feitas com prazo de pagamento de até um ano. Esta 
modalidade, por sua vez, é dividida em três subgrupos conforme o período previsto para o 
pagamento: à vista, até 180 dias e entre 180 e 360 dias. As compras externas, com prazo de 
pagamento superior a um ano, são classificadas na modalidade de importação financiada 

Estas informações são úteis, por exemplo, para verificar se as importações estão 
sendo influenciadas pelo diferencial entre as taxas de juros interna e externa. 

d) valor e participação percentual das importações classüicadas segundo o valor 
agregado: primários, semi-elaborados, elaborados e não-especificados; 

e) valor e participação percentual das importações agrupadas segundo o destino 
econômico (categoria de uso); 

A destinação econômica corresponde à classificação da ONU, sendo sete as 
categorias: matérias-primas e produtos intermediários (para indústria e para agricultura), 
bens de capital (para indústria e para agricultura), bens de consumo (duráveis e não-

5 Estes dados foram obtidos no Relatório de Importações, Coorcienação-Geral de 

Tecnologia e Sistemas de Informação, Secretaria da Receita Federal, Ministério da Fazenda 

(COTEC/SRFIMF), dezembro, 1995. 



duráveis), equipamentos de transporte, combustíveis e lubrificantes, material de construção 
e não-especificada. 

Esta classificação das mercadorias importadas também é apresentada para os seis 
principais setores compradores, que atingem cerca de 65% do total, que são os setores 
Atacadista, Eletroeletrônico, Material de Transporte, Químico, Alimentício e Metalúrgico. 

t) valor e participação percentual das importações dos seis principais países 
fornecedores, por categoria de uso, no acumulado do ano; 

g) valor das importações aCllInnlado no ano, segundo os principais setores, por 
categoria de uso. Vale destacar que o dado por setor é estimado classificando a empresa 
importadora e não os produtos adquiridos no exterior; 

h) as importações de petróleo, segundo os principais países fornecedores; 

i) o valor das importações, segundo os regimes de tributação, no mês e no 
acumulado do ano, nos dois últimos anos. 

Nos regimes de tributação, as importações são reaJizadas com redução ou isenção 
do imposto de importação. Os principais regimes são: Gatt (produtos com as aliquotas 
consolidadas para os países-membros), Aladi e Mercosul (acordo de livre-comércio, 
acordos bilaterais e união aduaneira), Befiex (programa de beneficios fiscais à exportação 
extinto em 1990, mas cujas importações ainda ocorrem em função dos contratos vigentes, 
assinados antes daquela data), "drawback" (matérias-primas, insumos e produtos 
intermediários ütiJizados no produto exportado), Zona Franca de Manaus (bens 
intermediários destinados à fabricação nesta região), reparação e revisão de aeronaves e 
outros (unportações adquiridas pelos governos municipal, estadual e federal e autarquias, 
pelas instituições de pesquisa e ensino com aprovação do Conselho Nacional de Pesquisas 
(CNPq), entre outras). As importações fora destes regimes especiais estão sujeitas ao 
pagamento integral dos impostos, isto é, não usufruem do beneficio fiscal; 

j) montante do imposto de importação, do IPI, valor tributável acumulados no ano 
e as respectivas aliquotas do imposto de importação, por destinação econôIDÍca. 

Esta tabela informa a tarità. aduaneira legal e a efetivamente paga pelas 
importações segundo o destino econômico. Deve-se destacar que a alíquota deste imposto 
incide sobre o valor tributável, que é medido pela multiplicação do valor CIF das 
importações. em dólares pela taxa de câmbio fixada men.qlmente pelo governo apenas para 
efeitos tributários. Evidentemente, no caso de aplicação do critério de valoração aduaneira, 
o valor tributável difere do valor da importação medido em reais. 

4. Avaliação e sugestões 

As estatísticas de comércio exterior disponíveis periodicamente, através das 
publicações Balança Comercial Brasileira e Relatório de Importação, são bastante 
abrangentes e fornecem informações suficientes para uma análise apropriada da conjuntura 

. do sétor externo da economia brasileira. 

Quanto às datas em que são disponíveis ao público, os dados de exportação, junto 
com as importações totais e exclusive petróleo, publicados na Balança Comercial Brasileira, 



são divulgados geralmente cerca de 20 dias após o final do mês. No entanto, as estatísticas 
sobre as importações apresentadas no Relatório de Importação são disponíveis com uma 
defasagem maior, de cerca de 90 dias. Provavelmente, com a introdução das importações 
no Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX), este período poderá ser 
substancialmente reduzido. 

Vale notar que o período de tempo necessário à publicação das informações de 
comércio exterior no Brasil é bastante curto, quando comparado com outros países. A título 
de ilustração, os dados da balança de bens e serviços de novembro de 1995 nos EUA foram 
diwlgados pelo Departamento de Comércio em 07/02196. No Japão, os dados de 1995 
foram apresentados na mesma data (Gazeta Mercantil de 08/02196). Na Argentina, a 
balança comercial do primeiro bimestre de 1996 foi publicada em 03/04/96, sendo que os 
dados de fevereiro ainda correspondem às estimativas obtidas por série de tempo efetuadas 
pelo órgão governamental (lNDEC) (Ambito Financiem de 04/04/96). No Uruguai, a 
diwlgação dos resultados da balança comercial ocorre com Uma defasagem de cerca de três 
meses: o desempenho do comércio exterior de 1995 foi anunciado em 15/03/96 (Busquecla, 
de 21/03/96). 

Quanto aos dados de comércio exterior, apresentamos a seguir uma lista de 
sugestões que fà.ciIitarão a análise e poderão propiciar uma melhor compreensão do setor 
externo: 

- .. a) unificar a cw-micação de mercadorias na exportação e importação. lDiciaimente 
podéria se feito um esforço para publicar os dados de importação e exportação a um 
determinado número de dígitos da NCM-SH. Posteriormente, uma classificação mais 
uniforme poderia se adotada. Por exemplo, os produtos poderão ser agrupados pela SITC 
(Standard International Trade Classification) ou por produto da Matriz de Insumo-Produto 

. de 1985; 

b) apresentar os dados mensais dessazonaJizados. A comparação entre as 
exportações ou importações do mês em relação ao mesmo período do ano anterior 
corresponde a uma forma. de dessazonaJização dos dados. No entanto, para fàcilitar a 
análise, os dados dessazonaHzados seriam bastante úteis; 

c) estimar os índices de preços e quantum das exportações e importações, totais e 
por grandes agregados. Estas informações pennitiriam uma avaliação mais adequada do 
desempenho da comércio. Em adição, obteríamos uma medida de relações de troca; 

e) elaborar os indicadores dos preços relativos entre produtos comercializá.veis e 
não-comercializáveis e sua decomposição entre exportáveislnão-comercializáveis e 
importáveislnão-comercializáveis. Este índice representa na realidade uma taxa. de câmbio 
real; 

t) divulgar também os dados sobre o balanço de serviços. Este resultado permitiria 
uma avaljação mais detalhada do balanço em transações correntes; 

Por último, na publicação de dezembro de cada ano, poderia ser adicionada uma 
série de dados mensais completos nos últimos dois ou três anos. 



Anexo 
Dados adi· . d ClOIl81S e ~VV.l~ e unportação publicados na ,BaIan~ Comera.I Bfa$Ueira 

Variável Medida Periodicidade Periodo 
Exportação, importação, valor e variação mês, acumulados no dois últimos anos 
saldo comercial e relativa ano e em cada mês 
corrente de comércio 
Exportação total, valor e variação mensal, acumulado no dois últimos anos e 
básicos, relativa ano no período 
semimamúàturados, 
manufaturados 
Importação total, de valor e variação mês, acumulados no dois últimos anos 
~óleo e outros relativa ano e em cada mês 
Exportação, importação, valor mês, acumulados no 17 últimos anos 
saldo comercial e ano e nos 12 últimos 
corrente de comércio meses . 
Exportação total, valor mês e acumulado no 17 últimos anos 
básicos, industrializados, ano 
semimannfatnrados, 
mannmturados e 
o~~ 

.. 
Importação total, valor e participação mês e acumulado no 17 últimos anos 
petróleo e demais ano 
Drodutos 
Grupo de produtos valor, participação e mês e aaJ1DnJado no 2 últimos anos 
escolhidos e principais taxa de variação ano 
itens 
Principais produtos valor, participação e mês e aaJnuJlado no 2 últimos anos 

~~~ relativa ano. 
Classificação segundo valor, quantidade mês e acmnnJado no 2 últimos anos 
grau de elaboração do (quilos) e respectivas ano 
produto e principais participação, variação 
itens absolutàerelativa, 

preço médio e taxa. de 
crescimento 

Principais produtos e valor, participação e Mês e acumulado no 2 últimos anos 
países de destino · - relativa ano 
Seções e capítulos da valor, participação e Mês e acumulado no 2 últimos anos 
NBM · - ... relativa ano 
Principais países e valor, participação e Mês e acnnudado no 2 últimos anos 
produtos variação relativa ano 
Blocos econômicos e valor, participação e Mês e acnnudado no 2 últimos anos 
DaÍSeS .v~~ relativa ano 
Regiões e estados valor, participação e Mês e aa1nudado no 2 últimos anos 
DI"Odutores · - relativa ano 1" 

Principais empresas valor, participação e Mês e acumulado no 2 últimos anos 
· - relativa ano 
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